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 ولاد ةّيرظنو تاّرلا
 املو - ذالال+ ٍقاَذ يِرْمْمَم

 يرحب هلآلاَو ةََرحْلا
 ي داَراَق ُلِكِئاَم

 لاَ رثكأ تاب

 ( سكك همي لاَ ةَيِووُناَكلا مسا
 ةّردلا ُهَيِطَت
 (يِكلياللا) وُبذاَرا جارمأ
 يعاعشالا كمل مْلِع

 ِمَلَعلا ُماَمْطا

 سرهف



 :نورشانلا ةطظوفحم عئبطلا قوقح

 تاّمننول دتمل كوب دربيديل 141/0 ولا ةمعيطلا 8 ننال
 ىلراه وروجنال



 يحوُي ةيئاردتاكلأ حابصم : تحن ب ةيلا



 نتوين قَحْسا

 « كلفلاو ٠ تاما ايرلا يف ١67 نئوبن جنا نك
 نم هعبت نمو ؛ را نقلوا 0

 ٍضزألا ىلإ ٍةَحاَف طوق ْبْبَسَت

 3 9 تاعرشب ضرألا قوف اع ,عافترأ نم قطب فوذقم اه يتلا تاراسملا
 باتل اَذَه ِرْغَت لمعلا مِجْريَك عفت اك ضرألا لوح هِنارَوَذ يف فوذقكا ةعرش

 رطب واب امحتم زم ف ودي اك يله للا

 روهظ ربتعا دقو . ( رتم فصن اهضرعو اًرتم ٠



 نظاف تضل

 يضرألا يطال نعل ٠



 ِءاَبِرْهَكْلا نَع ةيلزأ زاكفأ

 وك ًادلوم يدوم لِي لصْوُأ ١ 10745 ِهَنَس ِ

 ا را ءاملاب ل اع دب



 نتوُي
 وق هَ ءاتلوُق هاو ء كيريج ن رش و

 تبغ وتل ىلع ينل يل : ىلعأ ٌةَطلف أع ةلصتنم هيب دمع

 رولا ياللا ىلا ةوتضلا للحي "ب ِهباَنوَكُم ىلا



 يف تامامصلا ربع مدا نانبطلا عقدي 11

 ”يوقزلا نايْرشلاو ( يطروألا ) نايردلا



 ٍبوُكْسوُركيلا ُرُوَُطَت

 كوِيِفوُل ْناَقَو كوُم

 0 0 ا دالع عا ع 0 تاج كنتم

 5  ضارمألاب اهقالَعَي

 ِهَِق نم اَهِيلَع لّصح ينأ ايلا يعل كوهنبفوأ َتاَموُسُر



 .وُرديطلا اَعَمَجَو . رارمحألا ِةَجَرَد ىلا تنْخُس

 . را َتاَمَو ةعمشلا تأقطنا ِءاَعولا نم اهلا ليو تربو َعَرفأ اَمَدْنع

 المل



 نوثلاد اهَعَضَو اك َِتاَبُكَرْلاَو ِرِصاَنعْل ُوُمُو

 ( ةطيست) ٌةداَحألأ

 نيجورديهلا 6

 ( نيجورتنلا ) 'تووَأْلا 00

 نوُبْرَكْلا

 نوُبلاد ةبرظنو تاّرذلا

 نا ل فلا ماتا تا ا ان 0
 اا اَذ  َةَقِلَتْحُملا رِصاَنَعلا ٍتاَرَذ نأ اًضُيا نوتلاد ضرتفاو

7 0000 0 206 
 دم © ايحخا رييسفتل مدحلاو ِةَفِلْخَللا ٍرِصاَنَمْلا ناّروُأ بسن فاليخلا ٍريِْفَتِإ ضارتفالا اذه ّمدْخَتْسا



 14814 - 11/4 يفاَذ يِرفْمَه

 رجفتم جيم وهو.« 59

 . مَع َنَك لامع ْنِم

 يقاذ يرفُهل نامالا حامي فشتكا دقق قالا ل 0 ةلامغأ تن هيكل هال

 1) يكيتلا دليلا لاليح نيجبملالا لع دي
 كلب ردن ذأ لبق بلا ةازح فاليلا صب نكلز حاملا
 حابصملا جراخ ٍزاَغ يأ

 اّيتلا مادختسا لإ ا لست يفاَبَرهَكلا

 تأ دقق اوكا سزقلا حابم يفاذ علا 141٠١ نس يف :
 ولأ صح رولكذ ذأ ىلع ليلا ةرته جتك نوُبرَكلا نم نيبضق ةوجف الع اناَبْيَع اب ا

 .لحَتي كذب بالا بلطف دنع نيِويِهفَو بيرث
 ار نيجوردبهلَو نيحمالا ِهْيَرصْلَع ىلإ ؛اثلا





 ابل نيح رقع سنا نتا ليا 5 ا
 لا ِءاَّمْلَع ز

 ثا لاس َناَيََع نو مارح

 ىلإ فاَشِيكالا اَذَه ىّدَأَو

0 
 اًهاَرْجَأ يلا براَجَتلا كلت

 « ميئاَرَجلا ُملِع ذأ)
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 ىرذغلا ُةَحَناَكُم

 كلا روتكدلا َماَق 1745 ِهَنَس يف

 2 يفالاب كتف يذلا 8

 ردح وذي نأ ىأر « ضارمأل وسلا ميار
 8 ا

 (ةئووقتعو ةُيدقع ةيريتب تارّوكم) نانئالل اضارتأ بست امنأ ريثما فشتكا يا يزيح نب |

 ع لا كر

>38 



 يعول ٍةَراَرحْلا َموُهمَم كالب ٌروطو

 ٍتاَجَرَدلا َّنِم اًدَدَحُم اّدَدَع ٍةّداَلا َن

 . تاجرَدلادَدَع ٍسْفَن لإ ءاّثا َنِم

 ا

 0 لاعت يف ٍتالآلا ريت مِنَ هلامشيما ب 3

 دهم ةَيئاروَ ٍةَكَرَح ىلإ اهتكَرَح ليوحتو ٍراَخْبلا طغتخب ُلَمْعَت يت فلا لئلا تاذ لالا ريرطتب
 ةّيراخبلا تارطاقلا روهظل ليبّسلا « طاو



 يِييِطانحملا لجل كا يا انكنُم وكي نأ َدْب الق ( رب

 ثمل يف ارهاب ١ يب أ ١
 يناَبَرهَكْلا رحت عا

 .ءاوت دلي ال يافا يطال « . هللا الب يف يره ريا جف ب هي َْي امتنعَو . فقل اذه ريغ يرس ئه اق ضرب لاف نول يكنس اأن



 ييلْلا يناَرغووُفلا ِريِوْصَنا 6

 ا
 . تالطغلا ءانثآ اني مت

 نم خس ٍلَمَعَو ءوَضلِل ٍساَنَح ٍِقَرَو لَع رول

 ماَنْجَأْلا ِهِذَه ماجحأ شايف ِءاَمَلعلا ناكمإب َحّبصَأَف ٍبوُكْسوُركيِل
 ٍةَقدِب ٍضْحَب ْنَع اًضْعَب داعتأو

 . ِثيِدَحْلا 'يمللا 'ياَرغووُفلا يوصل َْمل بادب رجاَو عبط ُةيَمَع تناك

 الث

 دولا ةرخنأ ١١ ملا ةرخنأ

 يحلم لولحَسب ارتب مل ناذللا قبئزلا اخي ين ٌريهظت 0





 نب ر نأ اًمبو فا

 هيدا ةّمِسأْلا وأ 0 هد امامنا د

 ني



 ْنِم َجَرخَتْسْلا ؛ شارل ها هاّيمسأ ل ل

 هاّمصو اذه

 نع هي رظَن دووم ١ نلغأ « 141١ َةَنَس

 525 كا



 لوونروك» ىف لارا ةلعحت : الة نال ا ١ هس اتناك
 قمح اَذَكَهَو .ادنك « دنالدنو افوُين - نوُج ناس 0 ينوكرام اًهاََّلَت « ارتلكنإب
 .( ريذاَزا) يكلساللاب طنط يِطنلطالا طيِحُتلا 5 ينوكَراَم

 ةليّسلا ِهِذَه يف « ويدارلا ةّصق» رظنا
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 ّيِعاَمْسإْلا كلقل ُمْلِع

 الصم نرجم ءادوسا نكي ذك . ةَريَتسُم ٍةَمِصِب ضْألا َلْوَح ٌُروُدَت يلا تالصاَوْلا ماَرْجأ
 ةيكلياللا تاراشإلا ُهِْم ثبت

545 



 ٍهان ورث

 ىلغ لَ يف ( تاقووموزكلا ) تامل
0 

5 



 ّماَمَأ انسفنأ انجل عئاورلا هده

 اعلا روُمألا نيباَهنأَكَو تاَراجتإلا

 ةقرعم ُهلآلا ِوِذَه خيتو

 وأ تاتورتوركنيسلا )

 ١ يف ليم 183,000
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 3 طلق نويلم فلأ



 1 مقلقل مَع





 ةيراضحلا تازاجنإلا ةلسلس

 ىربكلا تاعارخالا هر ناري هَ 0

 ف 20 .

 3 )1١(

05 

 مو

(15) 3 
 ةصق (15) ءاضقلا اة 207

 ص (15) قامعَألا داير 0
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 ةيبرعلا ةغللاب درييديل ةلسلس يف اًباتك ١6٠١ نم رثكأ نآلا دجوي

 نايبلا بلطا . رامعألا قلتخم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت

 توريب + حلصلا ضاير ةحاس - نانيل ةبتكم نم اهب صاخلا


